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االس�ثمار في األسهم

تع��ف وخصائص األسهم:

أقسام األسهم من حيث نشاط الشركة:

الضوابط الشرعية لالس�ثمار في األسهم: 

مستندات الضوابط الشرعية المذكورة:

األسهم هي حق ملكية للمساهم في شركة المساهمة، وأب�ز خصائصها: أنها متساوية القيمة، وقابلة للتداول، والمسؤولية 
فيها محدودة للمساهم، أي أنه ال يطالب بشيء من د�ون الشركة في ماله الخاص غير ما يملكه فيها، وقد يتمتع حامل 

األسهم بالحق في الحصول على عائٍد �تيجة اس�ثمار �أس ماله. 

 البنك األهلي السعودي شركة مساهمة سعودية خاضع إلش�اف ورقابة البنك المركزي السعودي
مرخص له بموجب األمر السامي رقم 3737 الصادر بتا��خ 1373/4/20هـ الموافق 1953/12/26مـ 

1. يجوز االس�ثمار في أسهم شركات ذات أنشطة مباحة، وليس لد�ها معامالت محرمة.
2. يجوز االس�ثمار في أسهم شركات ذات أنشطة مباحة، ولد�ها معامالت محرمة يسيرة -مع التنويه بأنه يحرم التعامل بهذه المحرمات 

ويجب التخلص من اإلي�ادات المحرمة- إذا تحققت الش�وط اآلتية:   

أ. أال يتجاوز القرض المحرم 33% من إجمالي موجودات الشركة، أو من متوسط قيمتها السوقية، أ�هما أعلى.
ب. أال يتجاوز االس�ثمار المحرم 33% من إجمالي موجودات الشركة، أو من متوسط قيمتها السوقية، أ�هما أعلى.

ج. أال يتجاوز اإلي�اد المحرم 5% من إجمالي إي�ادات الشركة، سواء كان مصدر اإلي�اد من الربا، أو من مصادر أخرى محرمة شرًعا.
د. أن يتم التخلص من اإلي�اد المحرم، وذلك بتجنيب اإلي�اد المحرم من األرباح الموزعة، أًيا كان مصدره، وتجنيب اإلي�اد المحرم من االس�ثمار 

يكون وفًقا للمعادلة التالية:

�نقسم األسهم من حيث نشاط الشركة إلى قسمين:
 

أوًال: أسهم شركات ذات نشاط مباح، كشركات اإلسمنت، والنقل، والمؤسسات المالية المتوافقة مع الش��عة اإلسالمية،  
وغيرها من األنشطة المباحة، وهذا النوع من الشركات يمكن تقسيمه إلى نوعين:

أ. شركات ذات نشاط مباح، ولم يظهر في قوائمها المالية أي معامالت محرمة من اس�ثمار، أو إي�اد، أو قرض.

ب. شركات ذات نشاط مباح، ويظهر في قوائمها المالية معامالت محرمة يسيرة من اس�ثمار، أو إي�اد، أو قرض.
 

ثانًيا: أسهم شركات ذات نشاط محرم من حيث األصل، كشركات �يع الخمور، ولحوم الخن��ر، وشركات القمار والميسر، 
والمالهي الليلة، والمجالت الخليعة، والمؤسسات المالية غير المتوافقة مع الش��عة اإلسالمية، وغيرها من األنشطة المحرمة.

100,000
3,500,000

1.5  x1,500  x64.28 ال�� =

مثال توضيحي (افت�اضي) للمعادلة: 
إجمالي دخل الشركة = 3,500,000 ��ال 
إجمالي الدخل المحرم = 100,000 ��ال 

األرباح الموزعة للسهم الواحد = 1.5 ��ال 
عدد األسهم المملوكة = 1,500 سهم 

فُتركب المعادلة من المعطيات الماضية، لتكون كالتالي: 

مبلغ الدخل المحرم
x عدد االسهم في المحفظة xقيمة االرباح الموزعة للسهم الواحدإجمالي الدخل 

3. ال يجوز االس�ثمار في أسهم شركات ذات أنشطة محرمة.

مستند الضابط (1): 

المستند الشرعي لجواز االس�ثمار في أسهم شركات ذات أنشطة مباحة، ولم يظهر في قوائمها المالية أي تعامالت محرمة من اس�ثمار، 
أو إي�اد، أو قرض، هو أن األصل في المعامالت هو الحل واإلباحة. 

مستند الضابط (2): 

المستند الشرعي لجواز االس�ثمار في أسهم شركات ذات أنشطة مباحة، ويظهر في قوائمها المالية تعامالت محرمة يسيرة من اس�ثمار، 
أو إي�اد، أو قرض، هو جواز التعامل مع من كان غالب أمواله حالًال، وألن هذه التعامالت ليست بكثيرة، ولذا ُحددت بـ(33%)، وقد جاء في 
الحديث الش��ف: (الثلث والثلث كثير) [متفق عليه]، وتط�يًقا للقواعد الفقهية المتعلقة برفع الح�ج، والحاجة العامة، وعموم البلوى، 
وم�اعاة الكثرة والقلة والغلبة، وأما ما يتعلق بتحديد نسبة اإلي�اد المحرم بـ(5%)، فألن ما دون ذلك يعتبر قليل في حكم النادر، فيكون 

مغموً�ا وتابًعا لألرباح المباحة، استناًدا للقاعدة الفقهية: (يجوز تبًعا ما ال يجوز استقالًال)، و(اليسير التابع مغتفر).
 

مستند الضابط (3): 

المستند الشرعي لعدم جواز االس�ثمار في أسهم شركات ذات أنشطة محرمة، النصوص الشرعية المحرمة لهذه األنشطة، كالنصوص 
الشرعية التي حرمت الخمر، والقمار، والميسر، والربا، والغ�ر، ونحو ذلك.

زكاة األسهم: 

1- زكاة المساهم المضارب:

 ويقصد بالمضارب: من يشتري األسهم بقصد المتاجرة بها، واالستفادة من ف�وق األسعار وتقلبا�ها.

وتكون زكاة المضارب كاآلتي: ينظر في قيمة السهم �وم وجوب الزكاة، وُيخ�ج ربع عشر تلك القيمة (2.5 من قيمتها)، ومستند ذلك: أن 
المضارب قصد المتاجرة باألسهم دون االحتفاظ بها فيزكيها زكاة ع�وض التجارة.

2- زكاة المساهم المس�ثمر:  

ويقصد بالمس�ثمر: من يمتلك األسهم ال بنّية المتاجرة بها وتقل�بها، وإنما بنّية االحتفاظ بها لفت�ات طويلة، واالستفادة من العوائد التي 
تحققها الشركة.

والمس�ثمر ال يجب عليه إخ�اج الزكاة إذا كانت إدارة الشركة تخرجها نيابة عنهم مثل أن ينص في نظامها األساسي على إخ�اج الزكاة، أو 
كان قانون الدولة يلزم الشركات �إخ�اج الزكاة –مثل المملكة العر�ية السعودية-.

وإذا لم تكن الشركة تخ�ج الزكاة، فتكون زكاة المس�ثمر كاآلتي:

يضرب عدد األسهم التي يملكها في الوعاء الزكوي للشركة، ويكون ذلك بالنظر فيما يقابل أسهمه من النقود والد�ون وع�وض التجارة 
وغيرها من الموجودات الزكوية في الشركة ثم يخ�ج ما يخص أسهمه منها، ومستند ذلك: أن المس�ثمر يملك حصة شائعة في موجودات 

الشركة، فليزمه إخ�اج نص�به من الوعاء الزكوي للشركة.
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